
Xét nghiệm Ma tuý Ngẫu 
nhiên Dọc đường.

adf.org.au

Lái xe an toàn cần toàn bộ sự tập trung chú ý của quý vị 

Quý vị phải:

Đừng quên
• Nếu quý vị dùng thuốc, hãy nói chuyện với bác sĩ của mình về việc liệu có an toàn để lái xe không.
• An toàn nhất là không lái xe sau khi quý vị sử dụng rượu bia hay ma tuý khác.
• Ngay cả nếu cảm thấy mình có khả năng lái xe, quý vị vẫn có thể bị ảnh hưởng và gây nguy hiểm 

cho bản thân và những người khác.

Điều gì xảy ra tại nơi xét nghiệm ma tuý dọc đường?
Mẫu nước miếng được sử dụng để phát hiện các loại ma tuý bị cấm.
Một cây bông thấm, giống như nụ bông lớn, lấy nước miếng từ lưỡi và bên trong má 
của người được xét nghiệm.

XÉT NGHIỆM NÀY PHÁT HIỆN: 
MDMA (thuốc lắc, molly, thuốc viên) methamphetamine (đá, speed) cần sa (cỏ, pot)

4812
giờ giờ

Cần sa có thể được phát hiện trong 
khoảng 12 giờ sau khi sử dụng (nếu 
chỉ thỉnh thoảng sử dụng) và lên tới 
30 giờ nếu sử dụng hàng ngày.

Methamphetamine và MDMA có 
thể được phát hiện trong khoảng 
48 giờ kể từ khi sử dụng.

Quý vị sẽ được yêu cầu làm gì?
1 Các lái xe được yêu cầu cung cấp mẫu nước miếng.
2 Mẫu này được phân tích ngay bên lề đường, mất khoảng 3 phút.
3 Nếu một người lái xe có kết quả dương tính, họ được yêu cầu thực hiện thêm một xét nghiệm 

tiếp theo.
4 Nếu xét nghiệm này cũng dương tính, mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm để xác nhận.
5 Kết quả của xét nghiệm này ở phòng thí nghiệm trở thành cơ sở để buộc tội người lái xe đó.
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